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ЂОР ЂЕ ПИ СА РЕВ

ЖИВОТСЕЛАГАНОСЕЛИО 
НАКРОВОВЕГРАДА*

1. СЛУ ЧАЈ „ЛОН ЦА ПУ НОГ ПА СУ ЉА”

На ули ца ма је би ло за бра ње но ки ја ње и ка шља ње. (Ди са ти 
се мо гло, али дис крет но.)

Био је то је дан од рет ких са мо о др жи вих за ко на. На и ме, да би 
се овај за кон спро во дио, ни је би ла по треб на ни по ли ци ја ни суд. 
Као до бар при мер мо же да по слу жи слу чај „Ло нац пун па су ља”. 

Ка да се, ка же исто ри јат ове су ро ве зго де, је дан не срет ник, 
из ве сни Алек сан дар Љ. не срет но за ка шљу цао на ули ци, у тер ми
ну сво јих 15 ми ну та, и то на Гр ба ви ци, че твр ти мрач ној и за пу
ште ној, ко ја је и пре пан де ми је би ла по зна та по нај ве ћем бро ју 
са мо у би ста ва и по ро дич ног на си ља, са јед ног од про зо ра згра де 
у ули ци Вла ди ми ра Ни ко ли ћа, са че твр тог спра та ба чен је пун 
ло нац ску ва ног чор ба стог па су ља, са све уку сним су вим ре бри ма 
до ма ће про из вод ње.

Алек сан дар Љ. ви ше ниг де и ни кад ни је за ка шљао: ло нац га 
је по тре фио по сред гла ве и убио на ли цу ме ста. (Па суљ су по лап
та ли при глу пи ло кал ни пси, а ре бар ца хи тро раз не ле па мет не 
мач ке лу та ли це, а оста ла је не до у ми ца да ли је не срет ног Алек
сан дра убио па суљ или ло нац?)

Жи вот се ла га но се лио на кро во ве Гра да. 
Ка да им је од у зе то пра во сло бод ног из ла ска на ули це, ста

нов ни ци су по о тва ра ли све из ла зе на рав не кро во ве сво јих згра да 
и та ко се раз вио ин тен зи ван, ал тер на ти ван жи вот ко ји ни је мо гла 
да кон тро ли ше По ли ци ја Пре ла зне Вла де, ни ти да угро зи ви рус 

* Од ло мак из ру ко пи са ро ма на На Ме се че вом мо сту.
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ко ји је свој те рор спро во дио, углав ном, на плоч ни ци ма, друм ским 
тра ка ма, у по дру ми ма и на за пу ште ним сте пе ни шти ма. 

По че ло је сти дљи вим, при кри ве ним из ла сци ма, оно: ће бен це 
и књи га, све ћа, па ле зи го ре, не ди жи гла ву, чи тај и ди ши пу ним 
плу ћи ма, ако их још имаш. А за вр ши ло се та ко што су, вре ме ном, 
на кро во ви ма отва ра ни ка фи ћи, ро штиљ ни це, коц кар ни це, а би ло 
је по до ста пред у зет ни ка, ихахај, ко ји су на пра ви ли свињ це и 
ко ко шињ це. 

Им про ви зо ва ни мо сто ви са чи ње ни од да са ка спа ја ли су кро
во ве згра да, па је пе шач ки са о бра ћај био при лич но ин тен зи ван и 
мо гло се ре ла тив но ла ко, под окри љем но ћи, сти ћи ско ро до сва ког 
де ла Гра да, под усло вом да има те до вољ но па ра, јер су пред у зи
мљи ви на стој ни ци згра да на пла ћи ва ли ло кал не так се за пре ла зак 
пре ко њи хо вог мо ста. Уско ро су и ба кал ни це ра ди ле пу ном па ром, 
па су кро во ви ла га но за тр па ва ни во ћем, по вр ћем, и убр зо су и 
при у че ни ме са ри, мр тви лад ни, на све жем по ве тар цу ко ји је увек 
пир као, ве што че ре чи ли и тран жи ра ли пра си ће – па и по не ку де
бе лу кр ма чу – на не ко ли ко сто ти на ме та ра из над тла. Уо ста лом, 
стру ја ња ва зду ха на тој ви си ни по го да ва ла су ква ли тет ни јем су
ше њу шун ки и ко ба си ца.

Узи ма ју ћи у об зир да је хра на би ла ра ци о ни са на, да су мно ги 
та во ри ли у сво јим мрач ним ста но ви ма ко ји су се по ла ко пре тва
ра ли у пе ћи не и да се на ули це ни је сме ло иза ћи, кан да су ста новни
ци не ких од сна ла жљи вих че твр ти пре кр ши ли основ ни по сту лат 
ал хе ми је ко ји ка зу је да се не мо же ни из че га ство ри ти не што.

Све те про ме не и ри там жи вље ња ко ји је ишао у цикцак, као 
ру жна вер зи ја те о ри је: „Не уз бу ђуј се, су тра је но ви дан”, мно ги
ма ни је по го до ва ла. 

И Ста ри Ма чак је био је дан од оних ко ји су сма тра ли ло шом 
оп ци јом те стал не и нео че ки ва не про ме не.

‒ Та ман се при ла го диш ‒ че сто је го во рио ‒ а оно до ђе но ви 
дан и не ко но во сра ње. Не мо гу стал но, из но ва и из но ва, да се ре
се ту јем: по сто ји гра ни ца из др жљи во сти!

А ро та ци о на све тла и фре не тич не си ре не раз би ја ле су без 
пре стан ка ноћ ну тми ну и ула зи ле у ње го ву скром ну избу.

Та ква рас по ло же ња и ат мос фе ра ко ја се ни је мо гла кон тро
ли са ти про сто су те ра ли Ста рог Мач ка да у ства ри ма, љу ди ма, 
про це си ма и до га ђа ји ма ви ди још не што сем оног што му је до тад 
би ло ви дљи во. Као да је у све му по чео да на зи ре ко на чан лик 
ства ри ко је до ла зе.

Ста ри Ма чак, не за до во љан, а ра за пет у ко ло пле ту про тив реч
но сти, бу дио се и пре вр тао, ута па ју ћи се у зно ју ли ца свог, сма
тра ју ћи да је нај стра шни је из ме сти ти чо ве ка из ње го вог сре ђе ног, 
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на ме ште ног и без бед ног жи во та и при си ља ва ти га да из но ва гра
ди сво је ма ле све то ве.

‒ Ово ни је и не мо же би ти све што је смо – ре зиг ни ра но је 
за кљу чио Ста ри Ма чак. 

А на осно ву то га што је на пра сно за кљу чио да баш ни шта 
ни је по сти гао у жи во ту. Укуп но, бре!

Ста ри Ма чак, пу ше ћи не знам ко ју по ре ду ци га ре ту, се де ћи 
на ша мли ци на те скоб ној те ра си:

‒ Мо жда је мо је нај ве ће до стиг ну ће то што Прин це за осе ћа бар 
ма ло на кло но сти пре ма ме ни... До бро, мо жда и Адам ма ло ја че за
ле лу ја ли шћем ка да му се при бли жим. А ни Фи би слав не би ни кад 
про пу стио при ли ку да од спа ва ко ју пар ти ју на мо јим но га ма.

И, ето, ни је ни осе тио, а већ се бла го це рио, ско ро па за до во
љан, ско ро па опу штен, ско ро па да је све би ло у ре ду.

У све ту на умо ру ва жна је љу бав. 
Ва жно је да не ком бу деш ва жан. У све ту на умо ру ва жно је 

има ти свој ми кро ко смос, острв це на ко је мо жеш да се скло ниш 
ка да не во ље при стиг ну.

А сти жу и то се ни је мо гло спре чи ти. 
Ста ри Ма чак је че као да се ње гов те ле сни ри там из јед на чи 

са рит мом све ми ра. А ка да су се уда ри ње го вог ср ца уса гла си ли 
са ме на ма но ћи и да на дуж кру жног ко ри до ра Зе мље, ка да су уда
ри ње го вог ср ца ухва ти ли рав но те жу са уда ри ма ве тра и ми ри сом 
ки ше, са сме ном пли ме и осе ке, знао је да ће на кра ју, ма ка кав тај 
крај био, све би ти у ре ду, и са Прин це зом и са Све том ко ји му је 
био до де љен да у ње му про жи ви сво је зе маљ ске да не. 

2. ПРИН ЦЕ ЗА, СТА РИ МА ЧАК, ОСТИН И ГЕЈ МЕН

Прин це зо, „Мен сфилд парк”! 
Го спо ђа Но рис удах ну, па на ста ви:
Глу пост и лу дост оних љу ди ко ји за ко ра че из ван сво је сре ди

не и по ку ша ва ју да се при ка жу као не што ви ше не го што је су, под
се ти ла ме да би до бро би ло да те би, Фа ни, не што на по ме нем сад 
кад идеш у дру штво без ико га од нас, па те мо лим и пре кли њем да 
се не на ме ћеш и да не го во риш и да не при чаш шта ти ми слиш, 
као да си јед на од тво јих ро ђа ка – као да си дра га го спо ђа Ра шворт 
или Ју ли ја. То ни ка ко не би ва ља ло, ве руј ми. Где год би ла, не забора
ви да ти мо раш би ти нај по ни зни ја и по след ња, па ка ко је го спо ђи ца 
Кро форд у па ро хиј ском до му у не ку ру ку код ку ће, ти не смеш имати 
пр вен ство пред њом. Што се ти че по врат ка уве че, тре ба да оста
неш док то Ед мунд бу де же лео. Пре пу сти ње му да о то ме од лу чи.

По здрав, Ста ри Ма чак Ће ли ја на Гр ба ви ци
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Ста ри Мач ку мој,
Ни ка ко да од у ста неш од тих ости нов ских ју на ка што ни шта 

не ра де, са мо се ста ра ју да бу ду уч ти ви пре ма це лом све ту по цео 
бо го вет ни дан, а че сто спо ми ња на љу бав пре ма пле са њу ни је само 
ве шти на и за до вољ ство, не го пре вас ход но „ко рак ка за љу бљи ва њу”. 

Сме шно!
Но, онај ко је имао ту сре ћу да, у овом жи во ту, „не ома ши” 

чи та ње ро ма на „Аме рич ки бо го ви” Ни ла Геј ме на, зна ка кав је ау тор 
у пи та њу, и по пи та њу сти ла и је зи ка, а још ви ше у сфе ри има ги
на ци је. Овај про за и ста, ко ји ро ма не уме да пи ше као ефи ка сне сце
на ри је за стрип, а сце на ри је као ро ма не, спа да у оне ем блем ске 
пи сце на шег вре ме на ко ји га обе ле жа ва ју као пи о ни ра, с пра вом да 
по не се ти ту лу ве ли ког пи сца 21. ве ка. Ве шти на ко јом во ди при чу у 
„Аме ри чим бо го ви ма” го то во да је чу де сна, а иде ја о ци ви ли за циј ској 
сме ни бо го ва, ко ли ко уни вер зал на, то ли ко је „обич но” ро ма неск на 
у тој ме ри да би мо ра ла да за до во љи сва ког љу би те ља до бре про зе.

Од бе смрт ни ка у иш че за ва њу, о ко ји ма је пи сао у „Аме рич ким 
бо го ви ма”, Геј мен, за јед но са Те ри Пра че том, сти же до Ја ха ча 
Апо ка лип се у ду хо ви том, виц ка стом и баш сме шном бест се ле ру 
„До бра зна ме ња”. По след њи да ни чо ве чан ства ис ти чу, про паст 
је на пра гу, али но ви Ан ти христ, уз по моћ јед не ве шти це, јед ног 
лов ца на ве шти це, јед ног де мо на и јед ног ан ђе ла ко ји су се сви кли на 
ком фор жи во та ме ђу не са вр ше ном људ ском ра сом ипак од ла же 
апо ка лип су. „Ни ка до ђи ја” је ма што вит, ча ро бан ро ман Геј ме на 
ко ји пред очи ма чи та о ца ши ри чи тав ма ли уни вер зум, па ра лел ни 
свет ко ји се кри је ис под Лон до на и ко ји је за тво рен за уо би ча је не 
ја пи јев це и до ма ћи це, по шта ре и еко но ми сте ко ји жи ве у ба нал
ној сва ко днев ни ци. Без зве зда ног не ба из над гла ва, али са ма гич ним 
по нор ни ца ма у сло је ви том си сте му под зем них ка на ла, све то ви 
се до ди ру ју, али не ме ша ју: јед ни ма при па да дан, а дру ги ма ноћ.

Геј мен твр ди да је за и ста по се тио огром не ка на ли за ци о не 
це ви, то јест ход ни ке ПодЛон до на:

‒ Не ки баш фи ни мла ди ћи из Тем зан ског во до во да и ка на ли
за ци је, ако су то за и ста би ли они, од ве ли су ме у ка на ли за ци ју у 
на ро чи том оде лу и чи зма ма, са жу тим гу ме ним ру ка ви ца ма на 
ру ка ма и за штит ном ка ци гом на гла ви. Са мо пар ки ра ју ко ла, по
ста ве знак, диг ну шахт и ето нас у лон дон ском ка на ли за ци о ном 
спле ту. За ни мљи во је да сам за пр ву вер зи ју књи ге про чи тао не ки 
чла нак о про па да њу лон дон ске ка на ли за ци је и оче ки вао сам са мо 
тро шне ци гле. Но, за па њи ла ме са ма ле по та, из ра да и зи дар ско 
уме ће; див но на чи ње не укра сне ци гле ко је ни кад ни ко не ће ви де ти...

„Ни ка до ђи ја” ми је, ка же Геј мен, отво ри ла пут на сва скри
ве на лон дон ска ме ста и би ло је уз бу дљи во:
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‒ Хо тел „Ми тланд” на Сент Пан кра су: пу сти ли су ме да 
вр шљам по ње му. Ми слим да га сад пре пра вља ју у ску пе ста но ве, 
али у то до ба је већ че тр де сет го ди на био ру ше ви на, и не ве ро ва тан 
је осе ћај про ше та ти се по зво ни ку док ти под но га ма крц ка ју 
оста ци мр твих го лу бо ва.

Као што је Бул га ков ро ма ном „Мај стор и Мар га ри та”, у пот
пу но сти по ме рио до тад ва же ћа чи та лач ка оче ки ва ња и по ме рио 
пи са ње при ча у са свим но вом пра ва цу, и Геј ме но ва „по ну да” с оне 
стра не до бра и зла ме ња чи та лач ку свест при ме ре ну 21. ве ку, 
кре и ра ју ћи но ву ствар ност.

Прин це за
Ка ран тин Ве ле сај ма 

ПС
Ani mals: Ple a se don’t let me be mi sun der stood:

Ду шо, да ли ме са да раз у меш
По не кад се осе ћам по ма ло љут
Али зар не знаш да ни ко жив
Не мо же увек би ти ан ђео
Кад ства ри кре ну ло ше чи ни ми се да по ста нем рђав
Али ја сам са мо ду ша чи је су на ме ре до бре
Ох, Го спо де
Мо лим те, не до зво ли да бу дем по гре шно схва ћен
Ду шо, по не кад сам та ко без бри жан
Ра до шћу ко ју је те шко са кри ти
А по не кад из гле да да све што ра дим је да бри нем
Он да си ве за на да ви диш мо ју дру гу стра ну
Али ја сам са мо ду ша чи је су на ме ре до бре
Ох, Го спо де
Мо лим те, не до зво ли да бу дем по гре шно схва ћен
Ако из гле дам нер во зно же лим да знаш
Да ни кад не ми слим да се ис тре сам на те би
Жи вот има сво је про бле ме и ја до би јам свој део
А то је јед на ствар ко ју ни кад не ми слим да учи ним
Јер те во лим
Ох, ду шо, зар не знаш да сам чо век
Имам ми сли као и сва ко дру ги
По не кад на ђем се бе ду го жа ле ћи
Не ке бу да ла сте ства ри 
Не ке ма ле про сте ства ри ко је сам ура дио
Али ја сам са мо ду ша чи је су на ме ре до бре
Ох, Го спо де
Мо лим те не до зво ли да бу дем по гре шно схва ћен
Да, ја сам са мо ду ша чи је су на ме ре до бре
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3. ХРО НИ КЕ О ЖИ ВО ТУ СТА РОГ МАЧ КА У ГРА ДУ  
ВИ РУС СИ ТИ У ДО БА ДУ ГЕ НО ЋИ ПУ НОГ МЕ СЕ ЦА.  

НА ПИ СА ЛИ ЈО ЈО И ВИ ЛИ – ДЕ ЧАК

Ста ри Ма чак је све вре ме др жао слу ша ли це у уши ма, а ау дио
из да ње ком пле та Ла ру со ве ен ци кло пе ди је ули ва ло се у ње го ву 
гла ву па је рас по ла гао ми ли о ни ма ин фор ма ци ја о све му и сва че му. 
Све би се то, углав ном, де ша ва ло док је спа вао па је тим ве ћа би
ла ње го ва за ба ва ка да би не ко у ње го вом при су ству по тре фио реч 
ко ја би би ла оки дач за зна ња ко ји ма је, ни крив ни ду жан, рас по
ла гао, а да то га и ни је био све стан. Слу шао би, на при мер ве сти, 
а спи кер ка би из го во ри ла: „Пред сед ник је из ја вио да...”, а у ње го
вој гла ви би из пре пу не Ка те дра ле се ћа ња ис ко чио крај ре че ни це: 
„...пре да ја ни је оп ци ја”. 

Је дан од до га ђа ја ко ји је Ста ром Мач ку при ву као по нај ви ше 
па жње је спек та ку ла ран слу чај Ле те ћег ста ди о на ФК Па на та на
и ко са. На и ме, ка да су упра ви те љи Ати не по пу ни ли све мр твачни
це, умо бол ни це, шко ле и ха ле сај мо ва ло кал ним жр тва ма ви ру са, 
па ла им је на па мет ско ро па ге ни јал на за ми сао да за те по тре бе 
ис ко ри сте и по ме ну ти ста ди он; што по са мом те ре ну, то и по три
би на ма, ту су удоб но, а ра ци о нал но сме сти ли го то во 40.000 ле ше ва.

Тре ба при зна ти да ко ри сни ци овог про сто ра ни су мно го из во
ље ва ли, што се и оче ку је од при зна тих, ле га ли зо ва них по кој ни ка. 
Упра ви те љи Ати не до вр ши ли су сво ју ак ци ју и у јед ном да ну 
пре кри ли цео цел ца ти ста ди он огр ом ном це ра дом ко ју им је на 
рас по ла га ње да ла до бро на мер на вој ска брат ског им Ис тан бу ла.

Би ло је су пер, чи тао је крај ове афир ма тив не ве сти Ста ри Ма
чак у Бил те ну Пре ла зне Вла де, до оног тре на ка да је из не до ђи је 
сти гао ор кан ски ве тар, на ду вао це ра ду и иш чу пао чи тав ста ди он, 
за јед но са ле ше ви ма, и од нео га у не по зна том прав цу. 

(У Ау стра ли ју ај ку ла ма да се го сте? На Ко со во да их про гу
та ју ја ме и ла ви рин ти руд ни ка Треп ча? У Фран цу ску да на ђу бре 
ви но гра де? На Ти бет да по ве ћа ју број ста нов ни ка? У ру ски кол хоз 
„Труд бе ник”, за о стао у сне жној пу сто ши и за бо ра вљен у бе ли на ма 
Си би ра, да по слу же као по ла зна си ро ви на за про из вод њу сточ не 
хра не?)

И да: африч ке жа бе на па да ју ла во ве, мач ке има ју три де сет и 
два ми ши ћа у сва ком уху, ка ме ле он ме ња бо ју у ро ку од два де сет 
се кун ди, а ви ђен је и пи тон ка ко је де це лу цел ца ту ко зу!




